
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TTr-SKHCN Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh 

thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho 

thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành 

cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Công văn 202/VP-KGVX ngày 18/01/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi 

đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (Cuộc thi),  

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch và Quyết định 

ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ 13 (năm 2021) và gửi xin ý kiến các thành viên Ban Tổ chức 

Cuộc thi (tại Công văn số 75/ SKHCN - QLCN ngày 27/01/2021). 

Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được ý kiến góp ý của các 

thành viên trong Ban Tổ chức. Trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị chỉnh 

sửa về thể thức văn bản; các thành viên còn lại đều nhất trí với nội dung dự thảo. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung các bản 

dự thảo theo quy định. 

(Dự thảo Kế hoạch tổ chức; dự thảo Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi 

được gửi kèm theo) 

Kính trình đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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